
Diário da República, 2.ª série — N.º 81 — 27 de Abril de 2009  16991

da Câmara — 9760 -851 Praia da Vitória, ou através do email — geral@
cmpv.pt, acompanhado do certificado de habilitações literárias, fotocopia 
do bilhete de identidade, contribuinte e segurança social, bem como 
do curriculum vitae, devidamente datado e assinado, de onde conste, 
nomeadamente, a experiência e formação profissional.

Requisitos de admissão: Os interessados devem possuir como habi-
litações literárias a escolaridade obrigatória.

Os métodos de selecção a utilizar serão: a prova de conhecimentos, a 
avaliação psicológica, a avaliação curricular e a entrevista profissional 
de selecção.

Serão excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe 
sendo aplicado o método ou fases seguintes.

As actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva 
ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método, serão facultadas 
aos candidatos sempre que solicitadas.

A prova de conhecimentos — visa avaliar os conhecimentos acadé-
micos e, ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício de determinada função, sendo a escala de 0 a 
20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas.

Consistirá numa prova escrita, de consulta, terá a duração de duas 
horas e versará sobre as matérias constantes do seguinte programa:

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exerçam Funções Pú-
blicas:

Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro;
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas:
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro.
A avaliação psicológica — visa avaliar, através de técnicas de natu-

reza psicológica, aptidões, características de personalidade e compe-
tências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognostico 
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como 
referência o perfil de competências previamente definido, sendo valorada 
da seguinte forma:

a) Em cada fase intermédia do método, através das menções classi-
ficativas de Apto e Não Apto;

b) Na última fase do método, para os candidatos que o tenham com-
pletado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respectivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

A avaliação curricular — visa analisar a qualificação dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso pro-
fissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida, sendo 
expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centési-
mas, sendo a classificação obtida através da média aritmética simples 
ou ponderada das classificações dos elementos a avaliar.

Habilitações literárias — escolaridade obrigatória — será atribuído 
16 valores; 11.º ano de escolaridade — será atribuído 18 valores; 12.º 
ano de escolaridade — será atribuído 20 valores.

Formação profissional — sem frequência em acções de forma-
ção — será atribuído 10 valores.

Frequência em acções de formação não relacionadas com o cargo a 
prover — será atribuído 12 valores.

Frequência em acções de formação relacionadas com o cargo a pro-
ver — será atribuído 14 valores mais 1 valor por cada uma além da 
primeira até ao limite de 20 valores.

Experiência profissional — inexistência de experiência profissio-
nal — será atribuído 10 valores.

Experiência profissional não directamente ligada com a actividade 
do cargo a prover — será atribuído 12 valores.

Experiência profissional em actividade semelhante com o cargo a 
prover maior que 6 meses e até 1 ano — será atribuído 14 valores.

Experiência profissional em actividade semelhante ao cargo a prover 
há mais de1 ano — será atribuído 16 valores, mais 1 valor por cada ano 
além do primeiro até ao limite de 20 valores.

Avaliação de desempenho — sem avaliação de desempenho — será 
atribuído 0 valores, com a classificação de Bom — será atribuído 14 
valores, com a classificação de Muito Bom — será atribuído 18 valores, 
com a classificação de Excelente — será atribuído 20 valores.

A entrevista profissional de selecção — visa avaliar, de forma objec-
tiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos comportamentais 
evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal, sendo avaliada segundo 
os classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respectivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores.

Na avaliação curricular será utilizada a fórmula: AC = (HL) + (FP) 
+ (AD) + (EPS) tudo a dividir por quatro.

A classificação final resultará da média aritmética simples dos mé-
todos de selecção, segundo a seguinte fórmula: CF = (PC) + (AP) + 
(AC) + (EPS) tudo a dividir por quatro.

A ordenação final dos candidatos será afixada nos locais de estilo 
desta Câmara Municipal.

O júri terá a seguinte composição:
Presidente
Chefe de divisão de recursos humanos e qualidade — Anabela Gomes 

Vitorino Leal;
Vogais efectivos
Chefe de divisão de exploração e manutenção — Paulo Manuel Lopes 

Nunes (substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos);
Técnica superior — Elisabete Maria Rocha Martins da Costa No-

gueira;
Vogais suplentes
Chefe de divisão de investimentos — Manuel Adriano Maurício 

Ortiz;
Encarregado operacional — Eugénia Maria Pereira de Oliveira.
16 de Abril de 2009. — O Presidente da Câmara, Roberto Lúcio Silva 

Pereira Monteiro.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 8758/2009

Procedimento concursal de recrutamento para preenchimento 
de diversos postos de trabalho, 

conforme caracterização no mapa de pessoal

Para efeitos do disposto no artigo 50.º, n.º 2 do artigo 6.º, da alínea b) 
do n.º 1 e dos n.º s 3 e 4 do artigo 7.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, torna -se púbico que, por despacho proferido, no passado dia 
27 de Março de 2009 pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela, no âmbito da competência própria, se encontra 
aberto, procedimento concursal comum na modalidade de relação de 
emprego público por tempo indeterminado — Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas, tendo em vista o preenchimento de diversos postos de 
trabalho, assim designados no Mapa de Pessoal desta Câmara.

Este procedimento, considerado como urgente rege -se pelo disposto 
nos seguintes diplomas: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

1 — Identificação do acto — Abertura de procedimento concursal 
comum para contratação dos seguintes postos de trabalho:

Ref. a) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Técnico — Gabinete de Informática e Inovação tendo formação profis-
sional na área de Informática e Gestão.

Ref. b) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — para desempenho de funções no Refeitório Escolar e 
Municipal

Ref. c) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Para desempenho de funções no Serviço de Aprovisio-
namento e Património da Divisão de Administração Geral

Ref. d) — 2 postos de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Serviço de Parque de Máquinas da Divisão de Obras e 
Abastecimento com carta de condução categoria C e ou E.

Ref. e) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Sector de Oficinas da Divisão de Obras e Abasteci-
mento tendo como formação profissional e ou experiência a área de 
Electricista

Ref. f) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Sector de Oficinas da Divisão de Obras e Abasteci-
mento tendo como formação profissional e ou experiência a área de 
Carpinteiro

Ref. g) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Sector de Saneamento Básico da Divisão de Obras e 
Abastecimento tendo como formação profissional e ou experiência na 
área de Canalizador.

Ref. h) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Sector de Rede Viária da Divisão de Obras e Abaste-
cimento tendo como formação profissional e ou experiência a área de 
Pedreiro

Ref. i) — 4 postos de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Sector de Rede Viária da Divisão de Obras e Abaste-
cimento
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Ref. j) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Operacional — Sector de Cultura, Desporto e Juventude da Divisão 
Cultural, Social e Desportiva

Ref. l) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Técnico — Sector de Cultura da Divisão Cultural, Social e Desportiva

Ref. m) — 1 posto de trabalho para carreira/categoria de Assistente 
Técnico — Sector de Museu da Divisão Cultural, Social e Desportiva 
tendo como formação profissional curso de Nível III na área de Recu-
peração do Património Edificado e experiência profissional.

2 — Modalidade da relação jurídica: Contrato de trabalho em funções 
publicas por tempo indeterminado.

3 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
recrutamento do preenchimento dos postos de trabalho a ocupar. Caso a 
lista de ordenação final, devidamente homologada, contenha um numero 
de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar, é 
constituída uma reserva de recrutamento interna e é utilizada sempre que 
no prazo de 18 meses, contados da data da homologação, haja necessi-
dade de ocupação de idênticos postos de trabalho, nos termos dos n.º 1 
e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

4 — Local de trabalho: o local situa -se na área do Município de 
Sousel

5 — Descrição sumária das funções:
Ref. a), l) e m) — Funções constantes no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro referido no n.º 2 do artigo 49.º da mesma Lei, às 
quais corresponde o grau 2 de complexidade funcional, e com a devida 
caracterização no Mapa de Pessoal.

Ref. b), c), d), e), f), g), h), i) e j) — Funções constantes no anexo à 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro referido n.º n.º 2 do artigo 49.º da 
mesma Lei, às quais corresponde o grau 1 de complexidade funcional, 
e com a devida caracterização no Mapa de Pessoal

A descrição das funções em referência, não prejudica a atribuição ao 
trabalhador de funções, não expressamente mencionadas, que lhe sejam 
afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha 
qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização 
profissional, nos termos do n.º 3 do artigo 43.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro

6 — Posicionamento remuneratório:
Ref. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) e m)
Tendo em conta o preceituado no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de Fevereiro, o posicionamento do trabalhador recrutado é objecto 
de negociação com a entidade empregadora pública (Câmara Municipal 
de Sousel) e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento 
concursal, de acordo com o despacho do Presidente da Câmara Muni-
cipal para esse efeito.

7 — Requisitos de Admissão:
7.1 — Requisitos Gerais: os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados pela 

Constituição, Lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

8 — Requisitos de Vinculo: 1.ª Fase: trabalhadores com relação ju-
rídica de emprego publico por tempo indeterminado, que se encontrem 
em qualquer das seguintes situações (artigo 6.º, n.º 4 e alíneas a), b) e c) 
do n.º 1 do artigo 52.º da LVCR)

8.1 — Trabalhadores do Município de Sousel, integrados na mesma 
carreira, a cumprirem ou a executar atribuição, competência ou activi-
dade, diferente da que correspondem os presentes procedimentos

8.2 — Trabalhadores de outro órgão ou serviço, integrados na mesma 
carreira, a cumprirem ou a executar atribuição, competência ou activi-
dade, ou que se encontrem em situação de mobilidade especial

8.3 — Trabalhadores do Município de Sousel ou de qualquer outro 
órgão ou serviço, integrados em outras carreiras

9 — Requisitos de Vinculo: 2.ª Fase: Em caso de impossibilidade 
de ocupação dos postos de trabalho por trabalhadores com relação 
jurídica de emprego publico por tempo indeterminado, nos termos da 
alínea anterior, pode, em fase subsequente, proceder -se ao recrutamento 
a partir de trabalhadores do Município de Sousel, ou de qualquer órgão 
ou serviço, que se encontrem em qualquer das seguintes situações (ar-
tigo 6.º, n.º 6 e alínea d) do n.º 1 do artigo 52.º da LVCR).

9.1 — Com relação jurídica de emprego público a exercer cargos em 
Comissão de Serviço

9.2 — Com relação jurídica de emprego público por tempo determi-
nado ou determinável

9.3 — Ou sem relação jurídica de emprego Público
10 — Habilitações literárias exigidas:
Ref. a), l) e m) — 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja 

equiparado (alínea b) n.º 1 do artigo 44.º da Lei.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro) correspondente ao grau de complexidade funcional 2 da 
categoria/carreira do posto de trabalho para cuja ocupação o procedi-
mento é publicitado.

Ref. b), c), d), i) e j) — Escolaridade Obrigatória conforme alínea a) 
n.º 1 do artigo 44.º da Lei.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro correspon-
dente ao grau de complexidade funcional 1 da categoria/carreira do posto 
de trabalho para cuja ocupação o procedimento é publicitado.

Ref. e) e f) g) e h) — Escolaridade Obrigatória conforme alínea a) 
n.º 1 do artigo 44.º da Lei.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro acrescida 
de formação profissional na categoria correspondente ao grau de com-
plexidade funcional:

Ref. e) — Electricista
Ref. f) — Carpinteiro
Ref. g) — Canalizador
Ref. h) — Pedreiro

Haverá possibilidade de candidatura de quem não sendo titular da 
habilitação exigida, considere dispor da formação e ou experiencia 
profissional, necessárias e suficientes para substituição da habilitação, 
tal como previsto no n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro.

11 — Requisitos especiais:
Ref. d) Possuir carta de condução categoria C e ou E

12 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria em regime 
de emprego publico por tempo indeterminado e, não se encontrando em 
mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do 
órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o procedimento.

13 — Forma e prazo para apresentação de candidaturas: A apre-
sentação das candidaturas é efectuada em suporte de papel do preen-
chimento do formulário tipo disponível no site oficial do Município 
(www.cm -sousel.pt). As candidaturas devem ser entregues no prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

14 — Local: As candidaturas poderão ser entregues pessoalmente no 
Serviço de Recursos Humanos, durante as horas normais de expediente 
das 9h00 às 17h30, ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso 
de recepção, para a Praça da Republica, 7470 -220 Sousel, até ao termo 
do prazo fixado.

14.1 — Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio elec-
trónico

15 — Métodos de selecção:
Ref. a), b), c), j), l) e m):
Prova Escrita de Conhecimentos (PEC), Entrevista Profissional de 

Selecção (EPS) e Avaliação Psicológica (AP), todos valorados de 0 a 
20, e com as seguintes ponderações:

CF = PEC (55 %) + EPS (20 %) + AP (25 %)

Ref. d), e), f), g) h) e i):
Prova Prática de Conhecimentos (PPC), Entrevista Profissional de 

Selecção (EPS) e Avaliação Psicológica (AP), todos valorados de 0 a 
20, e com as seguintes ponderações:

CF = PPC (55 %) + EPS (20 %) + AP (25 %)

sendo que:
CF = Classificação Final
PEC = Prova Escrita de Conhecimentos
PPC = Prova Prática de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Selecção
AP = Avaliação Psicológica

15.1 — Prova Escrita de Conhecimentos: A prova individual de conhe-
cimentos visa avaliar os conhecimentos académicos e ou, profissionais 
e as competências técnicas aos candidatos necessários ao exercício da 
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função a concurso. Terá a forma escrita, e será constituída por questões 
de escolha múltipla. Os candidatos que obtenham pontuação inferior a 
9,5 valores na Prova de Conhecimentos, consideram -se excluídos do 
procedimento, não lhes sendo aplicado o método seguinte.

15.2 — Entrevista Profissional de Selecção — A Entrevista Profis-
sional de Selecção visa avaliar, de forma objectiva e sistemática, a 
experiencia profissional e aspectos comportamentais evidenciados du-
rante a interacção estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e 
relacionamento interpessoal.

15.2.1 — Aspecto a avaliar: Qualidade de experiência profissional; 
Capacidade de Comunicação; Capacidade de Relacionamento interpes-
soal; motivações e interesses.

15.2.2. — Níveis classificativos de Elevado: 20 valores; Bom: 
16 valores; Suficiente: 12 valores; Reduzido: 8 valores; Insuficiente: 
4 valores

15.3 — Avaliação Psicológica — A Avaliação psicológica visa avaliar, 
através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, características 
de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e 
estabelecer um prognóstico de adaptação do posto de trabalho a ocupar, 
tendo como referência o perfil de competências previamente definido. 
A avaliação psicológica é valorada da seguinte forma:

a) Em cada fase intermédia do método, através das menções Apto 
e Não Apto;

b) Na ultima fase do método, para os candidatos que o tenham com-
pletado, através dos níveis classificativos de Elevado: 20 valores; Bom: 
16 valores; Suficiente: 12 valores; reduzido: 8 valores; insuficiente: 
4 valores.

16 — Métodos de Selecção e Critérios Específicos — Nos termos do 
n.º 2 do artigo 53.º da LVCR, os candidatos com vínculo de emprego 
público que, cumulativamente, sejam já titulares da categoria a concurso 
e se encontrem a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 
actividade caracterizadoras do posto de trabalho correspondente a este 
procedimento, ou (se se encontrarem em Mobilidade Especial) tenham 
sido detentores da categoria bem como das funções acima descritas, 
serão sujeitos aos seguintes métodos de selecção, salvo se a eles ex-
pressamente renunciarem no formulário de candidatura (caso em que 
lhes serão aplicados os métodos descritos no ponto 15.):

a) Avaliação Curricular (AC) — 55 %;
b) Entrevista de Avaliação de Competências — 45 %;

CF = AC 55 %+ EAC 45 %

16.1 — Avaliação curricular — visa analisar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. Para tal 
serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância 
para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes: Habilitações 
académicas ou cursos equiparado, formação profissional, experiência 
profissional e avaliação do desempenho (valorados numa escala de 0 
a 20 valores)

A nota final da avaliação curricular é calculada pela seguinte fór-
mula:

AC = (HL + FP + 2*EP + AVD)/5

sendo que:

AC = Avaliação Curricular
HL = Habilitações Literárias
FP = Formação Profissional
EP = Experiencia Profissional
AVD = Avaliação de desempenho

Os candidatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores na 
Avaliação Curricular, consideram  -se excluídos do procedimento, não 
lhes sendo aplicado o método seguinte

16.2 — A Entrevista de Avaliação das Competências (EAC) visa 
obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais directamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da função. Para esse efeito será 
elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto de questões 
directamente relacionadas com o perfil de competências previamente 
definido, associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a 
presença ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo 
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e In-

suficiente, aos quais correspondem respectivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

17 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos méto-
dos de selecção equivale à desistência do concurso, e serão excluídos do 
procedimento, os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior 
a 9,5 valores num dos métodos de selecção, não lhes sendo aplicado o 
método de avaliação seguinte.

18 — Em situações de igualdade de valoração, aplica  -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83  -A/2009, de 22 de Janeiro.

19 — Ref. a), b), c), j), l) e m)
Dada a natureza urgente do concurso a entidade empregadora poderá 

limitar -se a utilizar como único método de selecção obrigatório, Prova 
Escrita de Conhecimentos, no caso do ponto 15 e Avaliação curricular 
no caso do Ponto 16, ou a aplicar os métodos seguintes parcialmente, 
conforme previsto no artigo 8.º, n.º 1 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de Janeiro.

Ref. d), e), f), g), h) e i)
Dada a natureza urgente do concurso a entidade empregadora poderá 

limitar -se a utilizar como único método de selecção obrigatório, Prova 
Pratica de Conhecimentos, no caso do ponto 15 e Avaliação curricular 
no caso do Ponto 16, ou a aplicar os métodos seguintes parcialmente, 
conforme previsto no artigo 8.º, n.º 1 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de Janeiro.

20 — De acordo com o despacho de 27 de Março de 2009, do Presi-
dente da Câmara Municipal, o presente procedimento pode ser parcial-
mente realizado por entidade pública ou privada, designadamente no 
que se refere a aplicação de métodos de selecção, competindo ao júri 
assegurar a tramitação do procedimento concursal, desde a data da sua 
designação até à elaboração da lista de classificação final.

21 — Tipo, forma e duração das provas
21.1 — Ref. a), b), c), j), l) e m)
Prova escrita de conhecimentos — prova escrita com questões de 

escolha múltipla e com a duração de 90 minutos, versando sobre os 
seguintes temas, a que se associa a correspondente bibliografia:

Quadro de Competências e Regime Jurídico do Funcionamento dos 
Órgãos dos Municípios e das Freguesias — Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada p/ Lei n.º 5  -A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime que Estabelece os Regimes de Vinculação, de Carreiras e de 
Remunerações dos Trabalhadores que exercem funções públicas — Lei 
n.º 12  -A/2008, de 27 de Fevereiro;

Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públi-
cas — Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro;

Lei que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Pú-
blicas — Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro.

21.2 — Ref. d), e), f), g) h) e i)
Prova Prática de Conhecimentos — deve ser considerado parâmetros 

de avaliação tais como percepção e compreensão da tarefa, qualidade 
de realização, celeridade na execução e grau de conhecimentos técnicos 
demonstrados.

Ref. d) — Consistirá na condução de um veículo especial, em percurso 
a indicar, realizando as tarefas a seguir discriminadas: — Manobra de 
máquina pesada efectuando as manobras de marcha -atrás, inversão de 
marcha e estacionamento; — Utilização de equipamentos hidráulicos ou 
mecânico complementares; — Conservação e limpeza de viatura.

Ref. e) — Consistirá na instalação e reparação de circuitos e apare-
lhagem eléctrica; Execução e isolamento de ligações de modo a obter 
os circuitos eléctricos pretendidos.

Ref. f) — A prova poderá consistir na análise de um desenho proce-
dendo ao respectivo corte de acordo com as medidas indicadas; Desen-
grossamento e aparelhagem de uma peça em madeira; Assentamento 
de porta em madeira.

Ref. g) — A prova poderá consistir na substituição de um contador 
de água; Instalação de tubagens de canalização.

Ref. h) A prova poderá consistir em: montagem de armadura simples 
para execução de muro; Nivelamento de uma parede; Execução de muro 
em tijolo e execução de reboco.

Ref. i) Execução de um trabalho indiferenciado respeitante à conser-
vação da rede viária;

22 — Composição do Júri:
Ref. a):
Presidente: Paulo Alexandre Basílio Batista — Coordenador de In-

formática
Vogais efectivos:
Maria José Camilo Almada Lagarto — Técnica Superior
Sandra Isabel da Silva Cardoso Rosado — Técnica de Informática 

Grau 1, nível 3
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Vogais suplentes:
Ricardo Miguel Pais da Silva Pereira — Técnico de Informática 

Grau 1, nível 2
Emília de Jesus Mendes Boto Polido — Coordenadora Técnica

Ref. b)
Presidente: Maria José Gaspar Leitão Paiva — Técnica Superior
Vogais efectivos:
Mariana Vitória Malato Fouto Pernão — Assistente Operacional
Emília de Jesus Mendes Boto Polido — Coordenadora Técnica

Vogais suplentes:
Maria José Camilo Almada Lagarto — Técnica Superior
Gisela Alexandra Bolas Valério — Técnica Superior

Ref. c)
Presidente: Ofélia Maria Demétrio Veredas Pegacho — Técnica Su-

perior
Vogais efectivos:
Francisco Manuel Olivença Carrão — Técnica Superior
Maria José Camilo Almada Lagarto — Técnica Superior

Vogais suplentes:
Emília de Jesus Mendes Boto Polido — Coordenadora Técnica
Gisela Alexandra Bolas Valério — Técnica Superior

Ref. d), e), f) e h) e i)
Presidente: António Joaquim Raposo Caixa — Chefe de Divisão
Vogais efectivos:
Maria José Camilo Almada Lagarto — Técnica Superior
Helena Cristina Mileu Prates Pereira — Assistente Técnica

Vogais suplentes:
Gisela Alexandra Bolas Valério — Técnica Superior
Emília de Jesus Mendes Boto Polido — Coordenadora Técnica

Ref. g)
Presidente: António Joaquim Raposo Caixa — Chefe de Divisão
Vogais efectivos:
Bernardo José Vaz Maluco — Assistente Operacional
Emília de Jesus Mendes Boto Polido — Coordenadora Técnica

Vogais suplentes:
José Vicente Carapeta Onofre — Assistente Operacional
Maria José Camilo Almada Lagarto — Técnica Superior

Ref. j), l)
Presidente: Marta Susana Rebocho Carujo — Técnica Superior
Vogais efectivos:
Nuno Filipe Gonçalves Patrão — Técnico Superior
Emília de Jesus Mendes Boto Polido — Coordenadora Técnica

Vogais suplentes:
Maria José Camilo Almada Lagarto — Técnica Superior
António Gomes Macarrinha Fonseca — Encarregado Operacional

Ref. m)
Presidente: Marta Susana Rebocho Carujo — Técnica Superior
Vogais efectivos:
Emília de Jesus Mendes Boto Polido — Coordenadora Técnica
Ana Isabel Beira Machadinha — Técnica Superior

Vogais suplentes:
Maria José Camilo Almada Lagarto — Técnica Superior
Gisela Alexandra Bolas Valério — Técnica Superior

Ref. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) e m)
O 1.º vogal efectivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-

dimentos
23 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos têm acesso às actas do 

júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação 
de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa 
e os sistemas de valoração final do método, desde que as solicitem.

24 — Nos termos do artigo 28.º da Portaria, a candidatura deverá 
ser acompanhada do currículo profissional do candidato, bem como 
de fotocópia do certificado de habilitações literárias e ainda, se for o 
caso, da declaração de vínculo de emprego público, os quais, caso não 
sejam entregues, determinarão a exclusão do candidato. Deverão ser 
igualmente anexados os documentos comprovativos das habilitações 
profissionais (formação e ou experiência profissional), salvo se se tratar 
de trabalhadores em exercício de funções no Município de Sousel, que 
expressamente refiram no formulário de candidatura, que os mesmos 
se encontram arquivados no seu processo individual.

Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, a apre-
sentação de documentos comprovativos das declarações que efectuou 
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes 
para o procedimento.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos 
termos da lei.

24.1 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o pre-
ceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida 
Portaria, para realização da audiência dos interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

24.2 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de no-
tificação do dia, hora e local para realização dos métodos de selecção, 
nos termos previstos no artigo 32.º e por umas das formas previstas nas 
alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria.

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selecção 
intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e publico das instalações da Câmara Municipal de Sousel 
e disponibilizada na sua página electrónica. Os candidatos admitidos 
em cada método são convocados para a realização do método seguinte 
através de notificação, por umas das formas previstas nas alíneas a), 
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

25 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos será publi-
citada no site do Município (www.cm -sousel.pt), bem como remetida 
a cada concorrente por correio electrónico ou oficio registado em data 
oportuna, após aplicação dos métodos de selecção.

26 — Quotas de Emprego: De acordo com o n.º 3 dos artigos 3.º e 
9.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sobre qualquer outra preferência legal.

26.1 — Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão, 
sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de selecção, nos termos do diploma supra mencionado.

26.2 — Ref. i)
No procedimento concursal em que o número de lugares a preencher 

seja inferior a 10 e igual ou superior a 3, é garantida a reserva de um 
lugar para candidatos com deficiência.

27 — Período experimental:
Ref. a), l), e m)
Nos termos da alínea a), n.º 1 do artigo 76.º do Regime da Lei 

n.º 59/2008, de 11 de Setembro (Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas), o período experimental terá a duração de 
180 dias.

Ref. b), c), d), e), f), g), h), i) e j)
Nos termos da alínea b), n.º 1 do artigo 76.º do Regime da Lei 

n.º 59/2008, de 11 de Setembro (Regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas), o período experimental terá a duração de 
90 dias

28 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

29 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Publico (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação, a partir da data da publicação (no Diário da 
República), na página electrónica da Câmara Municipal de Sousel e 
por extracto, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data, 
num jornal de expansão nacional.
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 CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso n.º 8759/2009
Fernando Corvêlo de Sousa, Presidente da Câmara Municipal, torna 

público que, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do 
Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, conjugado com 
o artigo 77.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua 
actual redacção, se procede à discussão pública relativa à operação 
de Loteamento a realizar na Quinta do Contador, freguesia de Santa 
Maria dos Olivais, a que respeita o processo n.º 1267/04, em nome da 
firma Carlos Bailão — Construções, L.da, pelo que no prazo de 15 dias 
úteis desde a data da publicação deste aviso no Diário da República, 
2.ª série, poderão os interessados apresentar, por escrito e devidamente 
fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações ou sugestões 
que se julguem com direito.

O respectivo processo encontra -se disponível, para consulta, na Di-
visão de Planeamento Físico, na Av. Marquês de Tomar — Edifício 
Escavação, freguesia de S. João Baptista, deste concelho, no horário 
normal de atendimento.

Não serão consideradas as reclamações, observações ou sugestões 
apresentadas fora do prazo estabelecido.

Para constar e para os devidos efeitos é publicado o presente aviso 
e outro de igual teor, num jornal de âmbito local, assim como afixado 
nos locais do costume.

25 de Março de 2009. — O Presidente da Câmara, Fernando Corvêlo 
de Sousa.

301620253 

 Aviso (extracto) n.º 8760/2009

Projecto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo 
a Estudantes do Ensino Superior

Torna-se público que, por deliberação do Executivo Municipal tomada 
em reunião realizada a 14 de Abril de 2009, foi aprovado o Projecto 
de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do 
Ensino Superior, em anexo, o qual se encontra para apreciação pública, 
nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
pelo prazo de 30 dias, contados da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República.

21 de Abril de 2009. — O Presidente da Câmara, Fernando Corvêlo 
de Sousa.

Preâmbulo
Com o presente Regulamento, a Autarquia pretende minorar as difi-

culdades económicas sentidas por alguns agregados familiares do Con-
celho de Tomar, as quais representam sérios obstáculos ao prossegui-
mento dos estudos por parte dos seus descendentes.

Ao proporcionar este incentivo aos estudantes mais carenciados eco-
nomicamente, a Autarquia além de reduzir as desigualdades sociais, 
possibilita-lhes uma vida profissional mais promissora, contribuindo 
igualmente, para o desenvolvimento educacional, elevação cultural e 
desenvolvimento económico do Município.

É imbuída deste espírito que a Câmara Municipal de Tomar concretiza, 
através do poder regulamentar atribuído pelo Artigo 241.º da Consti-
tuição da República Portuguesa e nos termos da alínea a), do n.º 6, do 
Artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o presente Projecto de Regulamento 
para a concessão de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior.

Apreciado o presente Projecto de Regulamento em reunião do Execu-
tivo Municipal de ___/___ /2009, será o mesmo submetido a apreciação 
pública para eventuais sugestões, conforme estabelecido pelo disposto 
no Artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, sendo 
posteriormente remetido à Assembleia Municipal de Tomar para efeitos 
de aprovação nos termos da alínea a,) do n.º 2, do Artigo 53.º, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro.

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Objecto
O presente Regulamento estabelece as normas de atribuição de Bolsas 

de Estudo por parte da Câmara Municipal Tomar a estudantes carencia-
dos, enquanto residentes no Concelho, matriculados em estabelecimentos 
do Ensino Superior.

Artigo 2.º

Objectivos
1 — A atribuição de Bolsas de Estudo tem por objectivo apoiar os 

alunos com aproveitamento escolar que pretendam prosseguir os seus 
estudos ao nível do Ensino Superior e que, por falta de meios, se vejam 
impossibilitados de o fazer.

2 — A Bolsa de Estudo é uma prestação pecuniária destinada a com-
participar os encargos inerentes à frequência de um curso do Ensino 
Superior.

Artigo 3. °
Estudante economicamente carenciado

Para efeitos de atribuição de Bolsa de Estudo, considera-se estudante 
economicamente carenciado aquele cuja capitação média mensal do 
agregado familiar, calculada nos termos do artigo 10.º do presente 
Regulamento, seja inferior ao salário mínimo nacional, em vigor à data 
da candidatura.

Artigo 4.°
Âmbito

1 — São abrangidos pelo presente Regulamento todos os cursos 
do Ensino Superior dos 1.º e 2.º Ciclos, nos termos da nomenclatura 
do processo de Bolonha, ministrados em estabelecimentos de Ensino 
reconhecidos pela tutela administrativa respectiva.

Artigo 5.º
Bolsa de Estudo

1 — A Bolsa de Estudo é suportada integralmente pela Autarquia, 
durante 10 meses, a iniciar no mês de Outubro de cada ano, e será 
depositada directamente na conta bancária do(a) bolseiro(a) trimes-
tralmente.

2 — Serão atribuídas, no primeiro ano, até ao máximo de 15 bolsas do 
1.º Ciclo e 6 Bolsas do 2.º Ciclo de valor unitário mensal até ao máximo 
de 50% do salário mínimo nacional.

3 — Nos anos subsequentes e anualmente, o Executivo Municipal 
deliberará sobre o número de novas Bolsas a pôr a concurso, tendo em 
atenção as situações de carência constatada.

CAPÍTULO II

Selecção

Artigo 6.°
Condições de Admissão

1 — São condições cumulativas de admissão as seguintes:
a) Idade igual ou inferior a 25 anos;
b) Residência do agregado familiar no Concelho de Tomar, há pelo 

menos três anos;
c) Tenha frequentado Escolas do Concelho, salvo situações excep-

cionais de frequência de Escolas fora do Concelho;
d) Não possuir outro curso do Ensino Superior, em área diferente;
e) Comprovada carência de recursos económicos para início ou pros-

seguimento dos estudos nos termos do Artigo 3.º do presente Regula-
mento;

f) Comprovativo de matrícula no Ensino Superior.

2 — Os candidatos que não reúnam cumulativamente as condi-
ções de acesso referidas no número anterior, são automaticamente 
excluídos.

30 — Dispensada a consulta a ECCRC por não se encontrar constitu-
ída e em funcionamento a entidade, de acordo com ofício enviado pela 
Direcção -Geral da Administração e do Emprego Público a esta entidade 
em 20 de Fevereiro de 2009, sob a referência 84 -/DRSP/2.0/2009.

7 de Abril de 2009. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
301668239 




